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Urząd Stanu Cywilnego Miasta Wilna wystawił
akt ślubu, w którym nazwisko obywatelki Litwy
zostało zapisane z użyciem litery "w", zgodnie z
zapisem nazwiska jej męża, obywatela Belgii.
Jest to pierwszy taki przypadek w Wilnie. Co
prawda, nie jest to akt dobrej woli urzędników,
lecz wykonanie decyzji sądu.

30 lipca 2015 r. Sąd Dzielnicowy Miasta Wilna zobowiązał USC do zmiany nazwiska obywatelki Litwy
Ernesty Pauvels na "Pauwels" oraz wydania nowego aktu ślubu. Litewsko-belgijskie małżeństwo
zwróciło się do sądu wówczas, gdy się okazało, że z powodu jednej litery różniącej nazwiska męża i
żony w Belgii wynikają problemy natury prawnej. W dochodzeniu prawa do używania nazwiska w
oryginale wsparła państwo Pauwels Europejska Fundacja Praw Człowieka.

"Orzeczenie sądu weszło w życie, gdyż nie zostało zaskarżone, więc je wykonaliśmy: obywatel Belgii
już odebrał nowy akt ślubu" - poinformowała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Wilna Ilona
Jurgutienė. Jurgutienė potwierdziła też informację, że po tym gdy sąd ogłosił orzeczenie w sprawie
pisowni nazwiska Pauwels, do urzędu zgłosiła się również obywatelka Litwy Malgožata Runevič-
Vardyn, która wraz z mężem, obywatelem Polski Łukaszem Wardynem od lat walczy o prawo do
noszenia imienia i nazwiska w oryginale: Małgorzata Runiewicz-Wardyn. Poinformowano ją jednak,
że decyzja sądu z 30 lipca dotyczy jednej, konkretnej sprawy.

Stołeczny samorząd zwrócił się do Sądu Dzielnicowego Miasta Wilna i Ministerstwa Sprawiedliwości o
wyjaśnienie, czy decyzja w sprawie małżeństwa Pauwels może być stosowana również w innych
podobnych przypadkach. Odpowiedzi na razie nie ma.

Podczas jesiennej sesji litewski parlament ma powrócić do omawiania projektów ustaw o pisowni
nielitewskich nazwisk w oryginale. O prawo do używania imienia i nazwiska w wersji polskiej od lat
ubiegają się mieszkający na Litwie Polacy. Jest to aktualny temat również dla obywatelek Litwy, które
wychodzą za mąż za obcokrajowców.

Na podstawie: BNS, inf.wł.
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